
Звіт про організацію роботи циклової комісії викладачів 

 дисциплін економічного спрямування. 

1. Кадровий склад: 

Вища категорія- 2(40%)-Матюк Л.В., Колядюк В.М. 

ІІ категорія –1(20%)- Бусько О.А. 

Спеціаліст – 2 (40%) – Струк Ж.О., Лопуович Ю.Я. 

2. Випуск методичних розробок на 2021-2022н.р. 

ЦМК викладачів дисциплін економічного спрямування 

Контроль і ревізія Конспект лекцій для студентів 

3 курсу зі спеціальності «Облік 

і оподаткування» 

денної форми навчання 

Матюк Л.В. січень 

Основи біржової 

діяльності 

Конспект лекцій для студентів 

3 курсу зі спеціальності «Облік 

і оподаткування» 

денної форми навчання 

Колядюк В.М. грудень 

Економіка 

підприємства 

Методичні вказівки до 

практичних занять для 

студентів 2 курсу зі 

спеціальності «Облік і 

оподаткування» 

денної форми навчання 

Бусько О.А. грудень 

Основи галузевої 

економіки та 

підприємництва 

Конспект лекцій для учнів 

професії Штукатур, маляр  

денної форми навчання 

Струк Ж.О. лютий 

3. Наукова робота, участь у вебінарах та семінарах ЦМК викладачів 

дисциплін економічного спрямування 

Матюк Л.В. 

1. Учасник Методологічного семінару з позашкільної освіти, on-line 

відкритої лекції «Еколого-натуралістичний напрям позашкільної освіти: теорія і 

практика» (м. Київ, 23 грудня 2021 р.) 

2. Участь у вебінарі «Креативність і освіта: новий погляд і нові 

можливості», 20.12.2021 р. 

3. Участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «РІВНІ СЕРЕД 

РІВНИХ: ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО НАВЧАННЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ 

ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ» (17.12.2021 р., м. Київ) 

4. Участь у Всеукраїнській практичній онлайн конференції «Технології 



дистанційного навчання», тема: «Цифрова компетентність педагога: тенденції 

та перспективи» 15.11.2021 р. 

5. Участь у Всеукраїнській практичній онлайн конференції «Інтегровані 

підходи в освітньому середовищі. Практичні заходи та компетентнісне 

навчання», тема: «Цікавий та мотивуючий освітній процес. Компетентнісне 

навчання» 26.10.2021 р.  

6. Учасник Всеукраїнського освітнього онлайн-марафоні на тему: «Сталий 

розвиток: від освіти до світу», 21.10.2021 р., м. Київ. 

Стажування та підвищення кваліфікації: 
1.  КІПО, Сертифікат № 2322060571258, тема: "Цікавий та мотивуючий 

освітній процес. Компетентнісне навчання.", 26.10.2021 р., 0,5 кредиту ЄКТС 

(15 год.) 

2. ГО "Платформа ОСВІТИ", Сертифікат № 8923594833263, тема: 

"Цифрова компетентність педагога: тенденції та перспективи", 15.11.2021 р., 

0,2 кредиту ЄКТС (6 год.) 

3. НАДС, Сертифікат, тема: "Цифрові навички для вчителів", 29.11.2021 

р., 0,1 кредиту ЄКТС (3 год.) 

4. Видавнича група "Основа", Сертифікат Серія 4469-4553-5336, тема: 

"Креативність і освіта: новий погляд і нові можливості", 20.12.2021 р., 0,06 

кредитів ЄКТС (2 год.) 

 

Струк Ж.О.  

1. Учасник Методологічного семінару з позашкільної освіти, on-line 

відкритої лекції «Еколого-натуралістичний напрям позашкільної освіти: теорія і 

практика» (м. Київ, 23 грудня 2021 р.) 

2. Учасник пресконференції «Позашкільна освіта 2021: десять перемог» (м. 

Київ, УКРІНФОРМ, 21 грудня 2021 р.) 

3. Участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «РІВНІ СЕРЕД 

РІВНИХ: ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО НАВЧАННЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ 

ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ» (17.12.2021 р., м. Київ) 

4. Участь у вебінарі «Креативність і освіта: новий погляд і нові 

можливості», 17.12.2021 р. 

5. Участь у VІІ МІЖНАРОДНІЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ ІНТЕРНЕТ-

КОНФЕРЕНЦІЇ «ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ НАВЧАННЯ 

ДОРОСЛИХ У СИСТЕМІ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ», тема тез доповіді: 

«РОЗВИТОК ГОТОВНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

ДОІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ», м. Біла Церква, 16 грудня 2021 року. 

6. Участь у ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції 

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 

В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ТА ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ», (тема 

тез доповіді: ОСОБЛИВОСТІ СТЯГНЕННЯ АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ В 

УКРАЇНІ), м. Херсон, 2021 рік. 

Стажування та підвищення кваліфікації: 
1. Видавнича група "Основа", Сертифікат Серія 4469-4553-

5336, тема: "Креативність і освіта: новий погляд і нові 
можливості", 17.12.2021 р., 0,06 кредитів ЄКТС (2 год.) 



2. ГО «КВАНТ РАЦІО», Сертифікат №1712/127517, тема: 
«Рівні серед рівних: інноваційні підходи до навчання дітей з 
особливими освітніми потребами», 17.12.2021 р., 0,3 кредити 
ЄКТС (8 год.). 

3. Міжнародна асоціація з позашкільної освіти, 
Сертифікат, тема: «Еколого-натуралістичний напрям 
позашкільної освіти: теорія і практика», 23.12.2021 р., 0,2 
кредити ЄКТС (6 год.). 

 

Бусько О.А. 

XV Міжнародна студентська наукова конференція "Молодь як 

стратегічний потенціал розбудови національної економіки"  

Вершков Олександр 

Розвиток страхового ринку України: проблеми та перспективи 

4. Інтернет –платформи для проведення дистанційного навчання 



ПІБ E-mail Перелік електронних платформ 

Матюк 

Людмила 

Василівна 

Lvmatiuk80@ukr.net Блог викладача дисциплін економічного спрямування: 

https://matiukliudmula.blogspot.com/ ,Viber, Google 

ClassRoom: https://classroom.google.comКоди доступу: 

21-БО - Навчальна практика – ekjhhxk 

31-БО – Технологічна практика – tq7jawr 

31-БО – Контроль і ревізія – mwdr3sy 

31-БО – Облік і звітність у БУ – gcxxbo6 

31-БО – Подвткова система – 3kcrbmi 

Колядюк Віктор 

Миколайович 

Molder1609@gmail.com Viber, Google 

ClassRoom:https://classroom.google.com/hПосилання: 

31-БО - Основи менеджменту і маркетингу - 

https://classroom.google.com/c/MjMzMzg5MjkwNDU3?cj

c=4gl4rhf 

31-БО – Основи біржової діяльності - 

https://classroom.google.com/c/MjMzMzg5MjkwNTA

3?cjc=e6lqr4j 

21-БО – Фінанси підприємств - 

https://classroom.google.com/c/MjMzMzg5MjkwNT

M5?cjc=wwnbqwz 

21-БО – Фінанси –  

https://classroom.google.com/c/MjMzMzg5MjkwNTQ

1?cjc=erofddc 

21-БО – Статистика –  

https://classroom.google.com/c/MjMzMzg5MjkwNTg

w?cjc=c5goi6n 

21-БО – Гроші і кредит –  

https://classroom.google.com/c/MjMzMzg5MjkwNTU

5?cjc=vie7esz 
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20-К – Основи галузевої економіки - 

https://classroom.google.com/c/MjA2Mzc2NDMxNT

M2?cjc=y76orpn 

Бусько Ольга 

Андріївна 

olialtk@gmail.com VIBER, Google ClassRoom:https://classroom.google.com 

21-БО – Економіка підприємства - 

https://classroom.google.com/c/MjU2MjM5MTc3NDk5?cj

c=lwqgtyn 

21-БО – Ціна і ціноутворення -  

https://classroom.google.com/c/MjU2MjQxMjgzNzM0?cjc

=3w3yed7 

Струк Жанна 

Олександрівна 

Matiuk0603@gmail.com VIBER,Блог Струк Жанни 

Олександрівниhttps://strukzhanna.blogspot.com/Google 

ClassRoom:https://classroom.google.com Коди доступу:  

10 гр. – Основи галузевої економіки та підприємництва 

- 5h5ygb5 

16 гр. – Основи галузевої економіки та підприємництва 

- nwgxago 

 

 

Голова циклової комісії  

викладачів дисциплін  

економічного спрямування                                                        Матюк Л.В. 
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